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Systemy rolnictwa precyzyjnego Case IH:  

Case IH AFS AccuGuide RTK uzyskuje 

doskonałe wyniki w DLG Focus Test 

 

Test DLG potwierdza wysoką precyzję prowadzenia, jaką zapewnia system 

naprowadzania automatycznego AFS AccuGuide RTK.  

 

Dzięki niesamowitej dokładności rzędu 3 - 5 cm system naprowadzania AFS 

AccuGuide RTK marki Case IH zdobył świetne oceny w badaniu DLG Focus Test. Test 

potwierdził jedynie niewielkie odchylenia od ustalonej ścieżki przejazdowej 

na nierównym terenie. Organizatorzy testu dowiedli również, że system zapewnia 

doskonałą dokładność długoterminową wynoszącą zaledwie trzy centymetry. Podczas 

testu zastosowano układ naprowadzania automatycznego AFS AccuGuide marki 

Case IH z odbiornikiem AFS 372 GNSS, który zamontowano w ciągniku Puma CVX 

160. 

 

Dokładność układu naprowadzania ustalili specjaliści z DLG w specjalnym ośrodku 

testowym DLG Groß-Umstadt za pomocą pomiarów przy użyciu optycznego układu 

odniesienia. Oprócz badania dokładności sprawdzono również charakterystykę 

obsługową systemu w ciągnikach rolniczych. Specjaliści potwierdzili, że system AFS 

AccuGuide zapewnia doskonałą wygodę pracy i wyświetlania danych. 

 

Badany system zapewnił również znaczną dostępność sygnałów GNSS, ponieważ 

może odbierać sygnał nie tylko z amerykańskich satelitów GPS, ale również dane  

z rosyjskiego systemu satelitarnego Glonass. Szczegółowy raport z testu można 

uzyskać od dealerów marki Case IH lub pobrać już dziś z witryny internetowej Case IH 

lub DLG: http://www.dlg-test.de/tests/6156F.pdf 

 

Komunikaty prasowe i zdjęcia dostępne są dla Państwa pod linkiem: 
 
http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
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Marka Case IH to wybór profesjonalistów. Bazuje ona na 170-letnim dziedzictwie i doświadczeniu  

w przemyśle rolniczym. Asortyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany jest przez globalną 

sieć profesjonalnych dealerów dbających o zapewnianie naszym klientom rozwiązań gwarantujących 

doskonałe wsparcie i produktywność niezbędne efektywnym gospodarstwom XXI wieku.  

Więcej informacji na temat produktów i usług marki Case IH można znaleźć na stronie www.caseih.com.  

Case IH jest marką CNH Industrial N.V., światowym liderem w sprzedaży dóbr kapitałowych, notowanym  

na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario na giełdzie  

we Włoszech (MI: CNHI).  

 

Więcej informacji o CNH Industrial można znaleźć w witrynie www.cnhindustrial.com. 
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